Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln: Was Sie in Recyclingbetrieben über
Asbest wissen müssen (Identyfikuj azbest, oceniaj i podejmuj odpowiednie kroki: Co
musisz wiedzied o azbeście w firmach recyclinowych)
CO – Podręcznik dla pracowników firm recyclingowych, sektora gromadzenia i utylizacji
odpadów pozwalający im na identyfikację odpadów zawierających azbest, na ocenę
zagrożenia i podejmowanie odpowiednich czynności.
KTO – Suva Accident Insurance, Szwajcaria
Tło – Azbest wciąż można znaleźd w dużych ilościach w całej Europie, a kiedy budynki zawierające azbest
wymagają renowacji lub gdy kooczy się cykl życia materiałów zawierających azbest, po usunięciu wciąż
stanowią one zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem,
gromadzeniem i utylizacją odpadów. Podczas gdy identyfikacja azbestu może byd trudna podczas prac
konserwacyjnych, renowacyjnych czy rozbiórkowych, ryzyko narażenia na zbest może wzrastad, w sektorze
odpadów gdzie produkty i materiały pochodzące z różnych źródeł są ze sobą mieszane i często
niszczone/uszkadzane powodując tym samym uwalnianie włókien azbestowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji
w których odpady azbestowe nie są odpowiednio rozpoznawane podczas utylizacji. Dodatkowo, ważnym jest by
pracownicy tego sektora zapobiegali przedostawaniu się azbestu do innych produktów poprzez recycling.
Opis – Podręcznik skupia się głównie na poradach dla konkretnego sektora, ale dostarcza on również ogólne
informacje takie jak ryzyko zdrowotne czy aspekty prawne związane z pracą z azbestem. Podręcznik używa
głównie „systemu świateł drogowych” w odniesieniu do identyfikacji stopnia zagrożenia stwarzanego przez
różnorodne produkty i czynności. Przed podaniem szczegółowych informacji na temat konkretnych kategorii
odpadów (omówionych poniżej) zawiera on przegląd rodzin produktów, które zawierają i nie zawierają azbestu.
Kategorie odpadów:
-

Produkty gospodarstwa domowego, pralki, kuchenki i piece akumulacyjne
Płytki dachowe, rynny ściekowe i doniczki
Izolacja technicznych instalacji takich jak bojlery czy kotły
Farby, lakiery i warstwy izolacyjne/zabezpieczające
Drewniana stolarka okienna
Części pojazdów takie jak hamulce

Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji i instrukcji dotyczących odpowiedniego postępowania
zawierają również ilustracje produktów/materiałów demonstrując tym samym jak wyglądają one w swoim
stanie oryginalnym i w budynku. Czynności robocze są skategoryzowane (poniżej) wraz z odpowiednimi
środkami zaradczymi zgodnie z zasadą „świateł drogowych”:
-

Oględziny po dotarciu na miejsce (zielone – małe zagrożenie)
Ogólne (pomaraoczowe – zagrożenie średnie)
Sortowanie indywidualnych przedmiotów, które mogą zawierad azbest (pomaraoczowe – zagrożenie
średnie)
Utylizacja (pomaraoczowe – zagrożenie średnie)
Sprzątanie (pomaraoczowe – zagrożenie średnie)
Rozmontowywanie (czerwone – duże zagrożenie)

Kiedy produkt jest podejrzany o zawartośd substancji niebezpiecznych dla zdrowia pracowników, pracodawca
musi zostad poinformowany kto jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka i podjęcie odpowiednich środków
prewencji.
Wniosek – Dobry przykład podręcznika kierowanego do konkretnego sektora.

Źródła/Linki – Strona internetowa Suva zawiera informacje na temat szkolenia i kilka innych czynności i
zasobów związanych z azbestem po angielsku, francusku, włosku i niemiecku.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva.htm
Suva oferuje całe serie publikacji kierowanych do konkretnych sektorów, które mogą byd pobrane bez żadnej
opłaty.
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchenspezifische-publikationensuva.htm

